คู่มือสาหรับประชาชน : คู่มือการขอเพิ่มสถานประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
2. กรณีเพิ่มสถานประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (สาขา) ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบคาขออนุมัติ
เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1) พร้อมกับคาขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.09)
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4. ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (สาหรับรายที่อยู่ในการกากับดูแลของ กองบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่))
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
สานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสานักงานใหญ่
อยู่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
www.rd.go.th/vrt/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ประกอบการยื่นแบบคาขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขาย
สินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1) /รับแบบคาขอ/
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและข้อเท็จจริง
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน
2) การพิจารณา
พิจารณาคาขอและรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยพิจารณาคาขอ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
หัวหน้าหน่วยพิจารณาคาขอ พิจารณาลงนามอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/
เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) แบบกรอกรายละเอียดสาขาเพิ่มเติม (คท.1.1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
3) หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแบบคาขอแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ / สานักงาน
สรรพากรพื้นที่

23 วัน

กองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ / สานักงาน
สรรพากรพื้นที่
กองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ / สานักงาน
สรรพากรพื้นที่

7 วัน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมสรรพากร

กรมสรรพากร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2) โทร. 0-2272-9384-5 , 0-2272-8195 โทรสาร 0-2617-3559
3) E-mail : vrefund@rd.go.th
4) เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1)
หมายเหตุ
การคานวณระยะเวลาการดาเนินการตามขั้นตอน ไม่รวมระยะเวลาขั้นตอนการจัดส่งทางไปรษณีย์
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

